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LISTA 01 

Conteúdo 

 Práticas e princípios da Engenharia de Software 
 Introdução à Análise e Projeto Orientado à Objetos – APOO 

 Análise de requisitos 

 Unified Modeling Language – UML 

Questões 

1. No livro How to solve it, G. Polya (1945) apresenta a essência da solução de problemas. Essa 

mesma essência ditada décadas atrás ainda e aplica à Engenharia de Software, dividindo a 

solução em quatro etapas. Cite contextualizando com nosso cenário da Engenharia de 

Software cada uma dessas etapas. 

2. Uma fábrica de software recomenda que a documentação de especificação funcional de um 

sistema deve ser clara para o cliente e detalhada para o desenvolvedor, estabelecendo um 

contrato entre eles. Que princípios de Engenharia de Software você irá adotar para atender a 

tal recomendação? Exemplifique. 

3. Você foi contratado como chefe da equipe de testes em uma empresa e tem pouco tempo 

para especificar os casos de testes de um novo software. Que funcionalidades do sistema você 

priorizará testar para que o seu resultado seja bem-sucedido? Comente também a respeito da 

impossibilidade de realização de testes exaustivos no software desenvolvido. 

4. O Princípio de Pareto, também conhecimento como princípio 80-20, foi criado no Séc. XIX por 

um economista italiano chamado Alfredo Pareto, mas pode ser aproveitado na Engenharia de 

Software para nos ajudar a refletir sobre a ocorrência de erros em um desenvolvimento de um 

sistema. Comete este princípio, indicando como ele pode ser útil no planejamento de testes de 

um software. 

5. A imagem ao lado ilustra um pouco dos 

desafios de comunicação enfrentados por um 

analista de sistema ao abordar um cliente. 

Com base nela e nos seus conhecimentos 

sobre os princípios de Engenharia de Software, 

esboce um plano de ação para abordar um 

novo cliente, de um cenário desconhecimento 

para você. O plano de deve combinar 

técnicas variadas de elicitação de requisitos e 

princípios de Engenharia de Software, de modo a dirimir a distância existente entre você e seu 

cliente no processo de APOO e ao mesmo tempo, ser passível de sucesso. 
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6. Considere o mapa de uma cidade que mostra rodovias e prédios e que esconde a cor dos 

prédios. Um mapa pode ser considerado um modelo? Por quê? Discuta as características 

desse mapa com relação ao princípio da abstração. 

7. Explique e relacione os termos objeto, classe, generalização e abstração. Dê exemplos de 

cada um desses conceitos. 

8. Defina pela OMG, a Unified Modeling Language é hoje uma linguagem padrão para 

modelagens de sistemas. Ela define inúmeros tipos de diagramas, cada qual com a sua utilidade 

e finalidade. Dê exemplos de diagramas estáticos e interativos da UML, explicando a sua 

finalidade para a APOO. 

9. O que significa para a Engenharia de Software a detecção de um erro após a entrega do 

produto final. E que práticas usamos para evitá-lo? 

10. Na fase de planejamento, uma importante prática é produzir um plano de risco. O que vem a 

ser esse plano e como ele auxilia no desenvolvimento de um produto? 

 


